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Skogsbränderna sommaren 2018 – SOU 2019:7
Sommaren 2018 inträffade ett anmärkningsvärt stort antal mark- och skogsbränder i
Sverige. Några av dessa bränder blev omfattande och medförde stora och resurskrävande räddningsinsatser.
Sveriges Kommuner och Landsting välkomnar den utvärdering som har genomförts
genom 2018 års skogbrandsutredning. Det är en bra och viktig sammanställning av
aktörernas upplevelser och en värdefull genomlysning av insatserna vid några av de
mer omfattande skogsbränderna 2018. De bedömningar som redovisas ger lärdomar
och insikter som kan leda till ett bättre förebyggande arbete och mer effektiva insatser
i samband med framtida händelser och förhöjda risknivåer.
Förbundets ställningstagande
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, anser att de författningsförslag och
rekommendationer som utredningen lämnar i betänkandet i huvudsak är bra och
relevanta. SKL tillstyrker därför utredningens förslag, med några få undantag i de
delar som handlar om ansvarsfördelningen mellan länsstyrelserna och MSB.
De rekommendationer som lämnas (Utredningens övriga förslag) är genomgående
bra och bedöms leda till förbättringar och effektivare hantering av framtida olyckor.

Statligt övertagande av kommunal räddningstjänst
– förslag om möjlighet till delvis övertagande
SKL tillstyrker förslaget om att det ska införas en möjlighet för staten att begränsa ett
övertagande till att enbart omfatta en viss räddningsinsats (delvis övertagande).
SKL anser dock att det fortsatt ska vara länsstyrelsen som har denna befogenhet.
Skogsbrandsutredningens förslag om att MSB ska ges befogenheter enligt ovan har
sin utgångspunkt i befintliga förslag från 2017 års räddningstjänstutredning om att
ändra ansvarsfördelningen mellan länsstyrelserna och MSB vad gäller statens tillsyn,
stöd till kommunerna och övertagande av räddningstjänst. Dessa delar har därför
redan behandlats ingående i samband med tidigare remittering av räddningstjänstutredningens betänkande. SKL har i sitt yttrande över räddningstjänstutredningens
betänkande och förslag (SKL ärendenr 18/03471) redovisat sitt ställningstagande i
frågan och även angett skäl och argument för detta. Vi hänvisar därför till vårt tidigare
yttrande.
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Stärkt roll för MSB när det gäller att vid allvarliga olyckor begära stöd
samt att inrikta och prioritera tillgängliga resurser vid olyckor
SKL tillstyrker förslaget om att MSB ska få befogenhet att vid allvarliga olyckor
begära stöd samt fatta beslut om inriktning och prioritering.
SKL tillstyrker att de nya befogenheter som ska tillfalla MSB bör framgå i myndighetens instruktion. Eftersom SKL däremot inte delar utredningens syn på vilka
befogenheter som faktiskt ska tillfalla MSB så vill vi rikta uppmärksamhet till att
innehållet i en sådan ändring av instruktionen är beroende av hur den slutgiltiga
ansvarsfördelningen faller ut.
I enlighet med SKL:s syn på länsstyrelsens fortsatta befogenheter så behöver också
länsstyrelsen, jämte MSB, fortsatt ha möjlighet att begära stöd enligt ovan.

Kommunernas självrisk
SKL tillstyrker förslaget.
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